Protokoll från styrelsemöte för SFAI 2018-03-09
Plats: Svenska Läkarsällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Deltagare: Martin H, Roman A, Miklos L, Eva S, Hans H, Lill B.
Frånvarande: Owain T, Katalin K, Maja E, Henni M.
1. Mötet öppnandes av ordförande Martin H.
2. Till mötesordförande valdes Martin H, protokollförande Eva S, justeringspersoner Roman A och
Miklos.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll, inga kommentarer.
Aktuella ärenden
5. SFAI veckan 2018 Linköping. Statusrapport Miklos: Förberedelser pågår, gott om symposieförslag,
Miklos mycket delaktig i planeringen av vetenskapliga programmet. Socialt program organiseras av
Linköping.
1. Abstractgranskare behövs från styrelsen också. Hans H och Roman A anmäler intresse
tillsammans med Miklos. Priser ska fördelas.
2. ”Vänskapspris” för ANIVA-styrelsens deltagande i Linköping i höst? Beslutas att ordfö
rande går kostnadsfritt, och övriga 5-6 personer till reducerat pris.
3. Möte med ANIVA i samband med SFAI-veckan, Martin organiserar.
6. SFAI veckan 2019, Göteborg. Miklos och Owain träffar Stefan Lundin (SFAI-general) och Linda Block 13
april för att sätta ramar och planera fortsatt arbete. Svenska Mässan bokad.
7. SFAI-veckan 2020 blir i Uppsala vecka 38, SFAI-general på gång att utses.
8. SFAI veckan 2021 I Gbg. Lill håller kontakt med SKF, arbetar vidare med samarrangemang. Det blir
vecka 34 detta år.
9. SFAI-veckan 2022, Umeå. Martin ställer formell fråga till vch Niklas Lindberg, Umeå.
10. Intresse finns från Sundsvall och Örebro att vara värdar för SFAI-veckan. Styrelsen noterar detta och
ställer sig positiv. Det har funnits synpunkter på att orten ska ha bra förbindelser/kommunikation.
11. Brev till SKL ang. att Anestesi och IVA är bortprioriterat som nationellt programområde – Brev är
skickat, både elektroniskt och i pappersform, men inget svar har kommit från ansvariga, dvs. Mats
Bojestig, vilket noteras som anmärkningsvärt. Fler åtgärder diskuteras, ämnesföreträdare/professorer
ska samordna skriftlig framställan, Hans H initierar detta. Martin kontaktar regionernas regionala
sakkunniga, Lars Gillberg och Claes Frostell, för en likaledes samordnad aktion.
12. SLS. Just nu vilar frågan om ”kollektivanslutningen”, uppskjuten t.v. SLS ska byta ordförande vid nästa
fullmäktige. SFAI’s tydliga uppfattning är att SLS behöver skapa fler egna värden för att motivera ökat
engagemang.
13. Nya etiska riktlinjer vid organdonation. Caroline Starlander är tidigare utsedd som SFAI’s representant
och har aktivt deltagit i framtagandet av dessa riktlinjer, ett stort och grannlaga arbete. Miklos
kommer att framföra våra mindre modifieringsförslag i remissvaret.
Internationellt
14. ESA/NASC: Beslutas göra medlemsutskick med info om enkäten om ”oegentligheter”. Web-anmälan
kan nu göras via hemsidan.(https://sfai.se/sfais-uppforandekod/)
15. SSAI: EMA och HES. Miklos har blivit informerad att Europeiska Läkemedelsverket avser att helt
avregistrera HES. Det är klarlagt att HES ska endast användas inom ramen för studier. Problem med
extremt stor off-label användning i Europa, HES populärt i framför allt Tyskland. Miklos och Hans tar
på sig att formulera ett skriftligt uttalande i Actan. SFAI har anslutit sig till SSAI’s uttalande i HES-frå
gan.
16. Global Sepsis Alliance. Stor lobbyverksamhet från ansvariga. Ska vi bli medlemmar? Beslutas att
Martin kontaktar SIS och SSAI med denna frågeställning.
Nomineringar
17. Inget anmält.
Stående punkter
18. Ledning och styrning

19.
20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.

a. Vi granskar verksamhetsrevisorernas synpunkter från föregående årsmöte:
b. Hitta avhandlingar på nätet: Diskuteras hur vi ska erbjuda tjänsten via hemsidan, inklusive
bra sökord. Roman tittar på detta.
c. ST-arbeten ska publiceras: Kvast och Maja utarbetar bra förslag om bästa spridning.
d. Fortbildningsföreläsningarna ska återfinnas lättare: ligger nu tydligt på bannern.
Ekonomi, skattmästaren frånvarande.
Remisser. Nya etikprövningslagen: utökade krav på etikprövning av projekt, dvs. undantaget för
undervisningsprojekt tas bort (och sedan tidigare förslag högre avgifter väntas). Positivt att etikprö
vning kan göras retroaktivt. Diskussion om kvalitets/utvecklingsarbeten som genomförs kontinuerligt
på klinikerna, och hur dessa påverkas. ST-arbeten kommer påverkas, liksom läkarstudenternas T10
arbeten. Viktigt att det blir ett bra beslut på utbildningsdepartementet, som skickat remissen via SLS.
Miklos skickar svar till SLS.
Forskning
a. Forskningsforum 2018. Hans: Bra möte med många fina presentationer. Diskussion om att
skapa nätverk för registerforskning med SIR och SPOR. Beslut har fattats om att börja
rotera Forskningsforum till andra orter, närmast ligger förfrågan ute till Uppsala.
b. Läkemedels-forskning på medvetslösa. EU förordning No 536/2014. Brev till
socialministern är under framtagande av en grupp IVA-forskare och Martin har fått förfrå
gan om underskrift av detta med möjlighet att påverka formuleringarna. Brevet ännu inte
klart.
SYA (Henni inte närvarande).
Utbildningsfrågor/KVAST
a. Arbetsbeskrivning KVAST, se bilaga. Beslutas att godkänna denna. Maja rensar ut gamla
versioner och återkommer med korrekt version i pdf, vi beslutar senare var den ska
placeras.
b. Avtal för SPUR-inspektioner finns för 2017. Förfrågningar kan nu komma med kort varsel
och vi kan få svårigheter att garantera inspektörer.
c. KVAST-fortbildningsgrupp. Telefonmöte inbokat 28 mars för vidare planering.
d. Pedagogiskt pris – förslag ännu inte kommit in från gruppen, Maja avvaktar förslaget.
e. Delmål c10 - prehospital akutsjukvård - ingen workshop ännu. Eva bevakar.
f. Anestesiplaceringens längd under AT/BT. Ingen minimitid angiven. Vi behöver ange rimlig
målbeskrivning för anestesi och IVA till BT, med utgångspunkt i AT. Dvs lärandemål och en
tidsuppskattning. Hans H påbörjar detta arbete och skickar utkast till KVAST.
1. Kvalitet och säkerhet: SFAI utlyser pris för bästa abstract på SFAI-veckan om
kvalitetsarbete.
SFAI-tidningen
a. Lite ny ordning. Olof är delvis tillbaka och kan arbeta tillsammans med Karolina Persson
med återstående nr fram till årsskiftet. Olof önskar få in bidrag från styrelsen.
Riktlinjer (Katalin)
a. HBO riktlinjer. Nyreviderade, uppe för beslut till nästa möte, alla får läsa på dem till dess.
b. SPOV arbetar med riktlinjer, rapport planeras till SFAI-veckan i Linköping.
c. Anestesiproblemkort. Vilka typer av komplikationer ska rapporteras och hur ska
informationen spridas? Elektroniskt kanske möjligt via SPOR, i samordning med
komplikationsregistreringen. Martin hör med SPOR om detta. Katalin sonderar
intresserade till en arbetsgrupp för att fundera över det medicinska innehållet, kanske via
fråga på hemsidan. Mest intresse visat i VG-region.
d. Riktlinjer för fasta inte uppdaterade efter ESA, särskilt för barn. Katalin kontaktar SFBaBI
för detta uppdrag. Miklos föreslår kontakt med Peter Frykholm också.
Fackliga frågor, medlemsfrågor. Inget nytt.
Hemsidan:
a. Anmälningsfunktion kring bristande uppförande. Beslutas att nuvarande info på hemsidan
räcker.
b. Möjlighet att nominera till styrelsen via hemsidan. Ännu inte klar applikation.
c. App för SFAI-veckan, än så länge dyrt förslag. Roman och Lotta funderar på frågan.

28. Delföreningsfrågor. Inget nytt.
29. Övrigt
a. Valberedningsfrågor. Möte har ägt rum med valberedningen, Martin följer upp med på
minnelse etc.
b. Avtalet med Mkon går ut 2019. Frågan är väckt om fortsättning. Vi utreder ekonomin nä
rmare och avvaktar med beslut till efter SFAI-veckan 2018.
c. Kirurgiskt råd, 2 möten 2018. Programförslag presenteras och diskuteras.
30. Mötet avslutades.

Justeras:
Roman A’roch
Miklos Lipsey

Bevakning:
Emergency checklists
Uppmärksamhetssignal – t ex märkning med ”blodsmitta” (SoS - standard), bevakas tillsammans med
svenskt kirurgiskt råd

Kommande styrelsemöten:

180410 kl 19 Telefonmöte
180508 kl 19 Telefonmöte
180611 kl 10:00-16:00 Styrelsemöte + möte LOK Göteborg 2019 (13:30-15:00?)
180821 kl 19 Telefonmöte
180917-18 Styrelsemöte måndag-tisdag(kort) i SFAI-veckan Linköping (v38)
181009 kl 19 Telefonmöte
181106-07 Internat tis/ons med inresa mån kväll för tidig start tis morgon.

